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Bouwinvest Real Estate Investors en Altera Vastgoed werken vol overgave aan 
plannen voor duurzame, aardgasloze woningportefeuilles. Maar Altera zal 
investeringen in bestaande woningen pas intensiveren en versnellen als gemeenten 
duidelijkheid kunnen geven over hun warmteplannen, zo legde ceo Jaap van der Bijl 
uit tijdens de 4e Vastgoedmarkt Ontbijtsessie. 

 

 
Jaap van der Bijl en Micha Reusen 
 
Altera Vastgoed beschikt in Nederland over een portefeuille van 4.500 woningen. Bij een derde 
deel daarvan is al geen sprake meer van een gasaansluiting. ‘Al in 2017 hebben wij het besluit 
genomen dat onze nieuwe woningen gasloos moeten zijn’, zo verklaart ceo Jaap van der Bijl. ‘Dat 
gaat tamelijk makkelijk. Gasloos bouwen wordt ook voor ontwikkelaars en bouwers de nieuwe 
standaard.’ 

Veel comfort 
Voor Bouwinvest geldt net als voor Altera dat de woningen van recente datum heel duurzaam en 
dus gasloos zijn. In veel van die nieuwe woningen is sprake van warmte-koudeopslag. De 
mogelijkheid om zowel te kunnen koelen, als te kunnen verwarmen levert de bewoners volgens 
Micha Reusen, hoofd van de afdeling Sustainability & Innovation van Bouwinvest en de tweede 
spreker tijdens de ontbijtsessie, veel comfort op. 

Elk complex vraagt om een andere oplossing 

De overgang naar een toekomstbestendige woning valt echter niet iedereen even gemakkelijk, 
heeft Reusen inmiddels gemerkt. In Zwolle heeft Bouwinvest kortgeleden een complex met nul-
op-de-meterwoningen opgeleverd en verhuurd. Daar moesten de huurders duidelijk wennen aan 
een andere lastenverdeling. ‘Ze betalen een hogere huurprijs dan ze in hun oude woning gewend 
waren. Wij zeggen vervolgens wel dat we die meter op nul krijgen, maar dat moeten de bewoners 
in de praktijk nog ondervinden. Het is dus belangrijk, zo hebben we gemerkt, de bewoners goed te 
begeleiden in die andere manier van wonen.’ 

  

https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/


 

IT-project 

 
Publiek bij Vastgoedmarkt Ontbijtsessie ‘Gasloos Bouwen’ 2018 

Bouwinvest schuwt bij de ontwikkeling van duurzame woningen het experiment niet, zo 
benadrukte Reusen. ‘In Eindhoven hebben we met zestien speciaal geselecteerde bewoners 
woningen met gelijkstroom gerealiseerd. Dat vraagt niet alleen de aanschaf van heel andere 
apparaten. Het is uiteindelijk een soort van IT-project geworden. Bewoners programmeren 
enthousiast met ons en onze leveranciers mee in de zoektocht naar het optimaliseren van het 
energieverbruik.’ Reusen spreekt bij het project in Eindhoven van een bijzonder leertraject. ‘Door 
samen met de huurders naar de beste oplossingen te zoeken is een soort van synergie ontstaan en 
dan hebben we het niet steeds met de huurders over de kosten, maar willen mensen graag 
meewerken.’ 

Nu komen we al vakmensen tekort. Waar halen we die vandaan als rond 
2021 alle gemeenten aan de start verschijnen? 

De grootste uitdaging ligt voor beide institutionele beleggers bij de verduurzaming van de wat 
oudere woningvoorraad. De woningportefeuilles van Altera en Bouwinvest zijn overigens tamelijk 
jong. De minst duurzame woningen van Altera beschikken over een C-label, maar Bouwinvest 
kent ook nog woningen met een D-label. 

Ander beleid 
Reusen schat dat van de Bouwinvest-portefeuille (17.000 woningen) maar liefst 16.000 stuks nog 
een of andere verandering moeten ondergaan. ‘Lange tijd hebben we gedacht dat een 
energiebesparing binnen onze portefeuille van jaarlijks twee procent wel voldoende zou zijn om 
de klimaatdoelen te halen, maar dan halen we de deadline niet. Feitelijk zal rond 2030 onze 
portefeuille gemiddeld een A-label moeten hebben en dat lukt niet zonder aanscherping van het 
beleid.’ 

 



Jan Fokkema 

De afgelopen tijd heeft Bouwinvest onderzoek gedaan naar de precieze staat van zijn 230 
complexen. Deze kennis is gecombineerd met informatie over de reeds voorgenomen 
onderhoudsprogramma’s. Vervolgens wordt voor elk complex het beste moment gezocht om tot 
een ingreep te komen. ‘Elk complex vraagt om een andere oplossing’, aldus Reusen. ‘Een 
rijtjeswoning in Zwijndrecht met een B-label waar de gemeente al heel snel een warmtenet wil 
aanleggen, vraagt om een andere ingreep dan een modern complex in Den Haag met een A-label. 
Maar ook daar moeten we op enig moment langs om de cv-ketel en het gastoestel te vervangen.’ 

Uitbesteding van ontwikkeling en exploitatie van de installaties is financieel 
veelal de meest interessante optie 

Ook Altera werkt voor al zijn oudere complexen aan plannen voor betere isolatie en de overstap 
naar een meer duurzame energieopwekking. ‘We maken die complexen als het ware warmteplan-
gereed’, aldus Van der Bijl. Met de daadwerkelijke uitvoering wordt door hem gewacht tot 
gemeenten meer duidelijkheid bieden over de toekomstige energievoorziening in wijken en 
buurten ‘Het klinkt paradoxaal. Wij zijn beslist overtuigd van de noodzaak van verduurzaming, 
maar maken nu even pas op de plaats. Dat kan niet anders. Als we lukraak maatregelen zouden 
nemen zonder dat duidelijkheid bestaat over de toekomstige energie-infrastructuur, dan is het 
risico te groot dat we investeringen doen die hun geld niet opbrengen.’ 

Onvoldoende personeel 
Van der Bijl is niet heel optimistisch over het tempo dat vervolgens zal kunnen worden gemaakt. 
Hij is met name bevreesd voor een tekort aan gespecialiseerd personeel. ‘Nu al is er een tekort aan 
vakmensen. Waar moeten we die mensen vandaan halen, als rond 2021 alle gemeenten aan de 
startlijn verschijnen?’ En dat is volgens hem niet het enige probleem. ‘Bewoners zijn nog niet erg 
gemotiveerd om met de verduurzaming van hun woningen aan de slag te gaan. De verschuiving 
naar gasloos zal mogelijk niet leiden tot lagere energielasten. Altera zal de komende tijd dus veel 
meer investeren in stakeholdersengagement om de bewoners mee te krijgen.’ Mocht voldoende 
steun uitblijven, dan zal de overheid kunnen overwegen de huidige norm van 70 procent 
instemming van de bewoners te versoepelen. 

De neiging van gemeenten huurprijzen te reguleren, is voor buitenlandse 
partijen moeilijk te doorgronden 

Bij de aanpak van wat kleinere complexen wil hij bovendien graag samenwerken met corporaties 
en andere beleggers. ‘Wij zullen een handreiking doen naar onze buren om samen op een wat 
grotere schaal de meest efficiënte oplossing te realiseren’, aldus Van der Bijl. 

Slimme combinaties 
John Braakman, de derde spreker tijdens de ontbijtsessie en een echte ‘believer’, speelt een heel 
andere rol bij de verduurzaming van de woningvoorraad. Zijn energiebedrijf heeft zich 
gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energiesystemen. Met ZON wil hij 
jaarlijks 20.000 woningen van duurzame energie voorzien. Het gaat daarbij om slimme 
combinaties van aardwarmte, warmtepompen en zon. ‘Onze markt ligt daarbij in de portefeuilles 
van de grote woningcorporaties en beleggers; alleen bij een complexmatige aanpak valt voldoende 
schaal te behalen.’ 

Hij relativeert de vraag van bewoners en opdrachtgevers. ‘De techniek wordt ingewikkeld 
gevonden, telkens weer moeten we misverstanden wegnemen, maar bewoners willen eigenlijk 
maar drie dingen: verwarmen, koelen en aangenaam douchen. Het kan allemaal; niet alleen in 
nieuwe, maar ook in renovatiewoningen.’ Voor gemiddeld 15.000 euro per woning kan volgens 
hem al de overstap worden gemaakt naar duurzame energieopwekking. ‘Uitbesteding van 
ontwikkeling en exploitatie van de installaties is financieel veelal de meest interessante optie. Dan 



kan de investering worden teruggebracht naar zo’n 100 euro per m2 en verlost de corporatie of de 
belegger zich bovendien van alle sores.’ 

‘Niet alle kopers weten wat hen te doen staat’ 
Steeds meer buitenlands kapitaal stroomt naar de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. Is deze 
markt nog interessant als ook zij hun woningportefeuilles gasloos moeten maken? ‘Er ligt voor 
hen een groot vraagstuk’, zo meent Sven Bertens, head of Research & Strategy van 
vastgoedadviseur JLL. 

 
Sven Bertens 

De beleggingsdruk groeit. Hij ziet dat steeds meer buitenlandse beleggers interesse tonen in de 
Nederlandse woningmarkt. ‘Het schaarse aanbod aan goede woningen en de mogelijkheid voor 
solide rendementen maken de Nederlandse markt interessant voor buitenlandse partijen’, aldus 
Bertens. ‘De rendementen zijn niet heel hoog, maar wel vergelijkbaar met de landen om ons 
heen.’ 

Voor de nabije toekomst verwacht hij dat buitenlandse partijen hun interessegebied zullen 
uitbreiden. ‘Ze zijn bereid wat meer risico te nemen. In Amsterdam worden steeds vaker 
microappartementen gekocht. Ook wordt vaker naar buitengebieden gekeken. En door de lage 
rendementen worden bovendien meer portefeuilles aangeboden.’ 

De specifieke keuze van Nederland voor een aardgasloze toekomst zorgt volgens hem nog wel 
voor een opgave. ‘Niet alle kopers zullen op de hoogte zijn van wat hen te doen staan. Ze kopen 
vaak een wat verouderd product. Daar hoort educatie bij. Adviseurs zullen die buitenlandse 
partijen de komende jaren moeten meenemen in dat verhaal.’ 

Buitenlandse partijen hebben bovendien niet alleen te maken met verduurzaming. Door de 
toenemende druk op de woningmarkt hebben steeds meer gemeenten de neiging de huurprijzen 
te reguleren. ‘Dergelijke beleidsvoornemens zijn voor buitenlandse partijen moeilijk te 
doorgronden’, aldus Bertens. 

  



 

Deelnemers Vastgoedmarkt Ontbijtsessie 

 
Jaap van der Bijl 

Jaap van der Bijl is sinds november 2016 CEO van Altera Vastgoed en is tevens voorzitter van 
het INREV Due Diligence Committee. Daarvoor werkte hij onder meer bij Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance, waar hij vanaf 2013 managing director Investor Relations was. 

 
Micha Reusen 

Micha Reusen staat aan het hoofd van de afdeling Sustainability & Innovation van Bouwinvest 
REI. Hij is verantwoordelijk voor strategisch beleid en advies rondom de duurzaamheid van de 
vastgoedbeleggingen en de eigen bedrijfsvoering. Voor Bouwinvest was hij tien jaar werkzaam bij 
Deloitte. 

 
John Braakman 



John Braakman heeft in 2006 het onafhankelijke energiebedrijf ZON opgericht. ZON 
investeert in en ontwikkelt, realiseert en exploiteert duurzame energie-installaties. Hij werkte 
eerder als consultant bij Novem en was werkzaam bij energieleverancier Eneco. 

Sven Bertens is head of Research & Strategy van vastgoedadviseur JLL. Hij heeft onderzoek 
gedaan naar de ontwikkelingen op de Europese en Nederlandse woningbeleggingsmarkt. Bertens 
geeft inzicht in de afkomst van het kapitaal op de beleggingsmarkt en de criteria de investeerders 
hanteren. 

Gespreksleider Jan Fokkema is directeur van de Neprom. 
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